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Styrelsemöte 16/12 2021 

Närvarande: Alf Olsson, Christer Ekström, Agneta Renström, Bengt Werner, Lars Andersson, 

Fredrik Trulsson och Katarina Ambohm 

 
Mötets öppnande  

Ordförande Christer hälsade välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 
Dagordning och justering  

Föreslagen dagordning godkändes. Jämte ordförande justerar Bengt Werner och Fredrik Trulsson 

protokollet. 

 

Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkännes och läggs till handlingar. 

 

Ekonomi  

Fortsatt god likviditet.  

 

Parkeringsplatser 

Kommunen har vid ett möte med de tre föreningarna på Skåre lagt fram förslag till att anlägga 

ett 40-tal parkeringsplatser på platsen där vi idag har en återvinningsstation. Arbetar nu vidare 

med nödvändig detaljplaneändring. Beräknas vara klart sommaren/hösten 2022. 

 

Skåreboträffar 

Genomförda 2021 

• 3 Quiz i våras 

• Nisses oas med quiz i juli  (25 personer)  

• Tommy Juth i oktober (36 personer) 

• Sydkustens Musteri och Bryggeri inklusive ölprovning i Byahoddan i november (30 

personer) 

 

2022 

Det finns en planeringsgrupp som kommer ta fram slutgiltigt program för våren. Bidrag och 

idéer på andra förslag än nedanstående tas gärna emot. Vänligen mejla dessa till 

ingrid.tagerup@telia.com 

 

Idéer/Förslag 

• Studiebesök i Trelleborgs hamn under våren 

• Föredrag med Pia Andersson och hennes arbete på WHO, hennes arbete i Kongo och 

erfarenheter från arbetet i Geneve 

• Uniformsmuseet i Klagstrorp, visning och smörrebröd och efterföljande besök på 

Hönsinge bryggeri med tal av Ulf  ”Bingen” Bingsgård 

• Föredrag med Max Telvin/ John Taylor - Trädgårdstider 
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Väg och fastidghetsunderhåll 

Bengt och Alf ska upprätta en reparationsplan samt ett budgetförslag för ändamålet.  

 

Baddäcket 

Vi har haft besök av politiskt ansvariga och projektledare för ”5 miljoner ideer ” projektet. 

De uttryckte stor tillfredsställelse med resultatet av baddäcket såväl som med 

hamnsatsningen.  

 

Tyvärr fick vi avslag på vår och Vattenverkstadens gemensamma ansökan om bidrag från 

Sparbanksstiftelsen till aktiviteter vid planerad invigning av baddäcket i maj 2022. 

 

Nyårsbad 1/1 kl 11:11 

 

Förslag till vision 2022 

Fredrik ska ta fram ett förslag till Visionsenkät som ska distribueras till byborna. Enkäten ska 

vara färdigställd innan verksamhetsplanens utskick. 

 

Övrigt 

• Årsmötet 2022 äger rum den 6 mars kl 10:00. Då pandemin forsätter måste vi få in 

anmälan om deltagande på årsmötet för att bedöma lokal och eller zoom. Anmälan till  

katarina.ambohm@hotmail.se senast den 23 februari 2022. 

• Förslag till verksamhetsberättelse för 2021 har utsänts till styrelsen. Beslut vid nästa 

styrelsemöte.  

• Översyn av stadgarna  

 

Nästa styrelsemöte  

30 januari kl 10:00 

 

Mötets avslutande 

 

Vid protokollet: 

Katarina Ambohm 

 

Justeras: 

Christer Ekström, ordförande 

Bengt Werner, ledamot 

Fredrik Trulsson, ledamot 
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